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ГІДРОФІЛЬНИЙ РОСЛИННИЙ ПОКРИВ В ЕКОЛОГІЧНІЙ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЇ 

ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ЛЬВОВА 
Представлено результати дослідження водних екосистем комплексної зеленої зо-

ни міста Львова (КЗЗМЛ) з позицій їх екологічної оптимізації. Наведено перспективні 
для потреб озеленення види водних і прибережно-водних рослин та їх угруповань. На-
голошується, що необхідною умовою процесу оптимізації гідроекосистем КЗЗМЛ є 
проведення екологічного моніторингу на локальному та регіональному рівнях. 
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Hydrophilic plant cover in ecological optimization of water ecosystems of 

L'viv complex green zone 
It were represented the results of L'viv complex green zone (LCGZ) water 

ecosystems research from the ecological point of view. It were listed the species of water, 
water-and-coastal plants and their communities which are perspective for the needs of gre-
ening. It is emphasized that carrying out an ecological monitoring on the local and regional 
levels is a necessary condition of optimization process of LCGZ hydroecosystems. 

Keywords: LCGZ, water ecosystems, hydrophilic plants. 

Вступ 
На сучасному етапі урбанізаційних процесів водні ресурси, а разом із 

ними водні та прибережно-водні біогеоценози, у процесі їх безперервного та 
всезростаючого використання зазнають кількісних і якісних змін, значної 
дигресивної трансформації. Велику цінність для міських агломерацій мають 
акваторії всіх типів водосховища, озера, ріки, ставки тощо, адже водні 
об'єкти залежно від масштабів, більшою чи меншою мірою впливають на ста-
білізацію вологості повітря, пом'якшення місцевого клімату, служать своєрід-
ними екологічними магістралями, володіють значним рекреаційним потенці-
алом [1, 12-14, 17]. 

Надзвичайно важливим, особливо в містах та їх приміських зонах, є 
збереження природної та створення штучної комплексної мережі водних 
об'єктів поліфункціонального використання. Вирішення цього завдання мож-
ливе шляхом оптимізації автотрофного блоку водного та прибережно-водно-
го середовища. Одним із методів підвищення рекреаційної ролі міських гід-
роекосистем є збільшення асортименту аборигенних та інтродукованих видів 
рослин для їх акліматизації та створення, у поєднанні з особливостями лан-
дшафту, високоестетичних гідрофітогеокомплексів [4, 15, 16, 18]. 

Для міст з незначними гідрологічними ресурсами проблема оптиміза-
ції водних екосистем, зокрема їх автотрофного блоку, має винятково важливе 
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значення. Передовсім, цю проблему необхідно розглядати як складову части-
ну ефективного функціонування не тільки водних, але й усіх інших екосис-
тем до соціоекосистеми, якою є сучасне місто, включно. Безперечно, до та-
ких урболандшафтів належить комплексна зелена зона міста Львова. За виз-
наченням В.П. Кучерявого [14, с. 511], "… комплексна зелена зона міста – це 
науково обґрунтована сукупність територій у межах населених місць і за міс-
том у межі зелених зон, яка включає зелені насадження, водні простори та ін-
ші елементи природного ландшафту, які є своєрідним екологічним каркасом 
планувальної структури міста, і забезпечує рекреаційні, санітарно-гігієнічні, 
естетичні та соціальні функції з метою створення здорового оточуючого се-
редовища для праці, спорту і відпочинку населення". Представлені тут лан-
дшафти знаходяться на різних рівнях антропогенної трансформації і мають 
дуже багато подібних елементів. Практично неможливо встановити фізичні 
межі між природними ландшафтами міста й приміських територій. 

Матеріали та методика 
Дослідження проводились у межах комплексної зеленої зони м. Льво-

ва (КЗЗМЛ). Ця зона розташована в радіусі 25-30 км, тобто за даними 
М.М. Койнова [10] приблизно збігається з поняттям "околиці Львова" – геог-
рафічна територія в межах цього радіусу, яка тісно пов'язана з життям і роз-
витком міста, а тому має комплексний характер. За визначенням В.П. Куче-
рявого [12], КЗЗМЛ – це система природних ландшафтів його урбанізованої 
території та приміської зони. 

Об'єктами дослідження були водні екосистеми, які представлені во-
доймами різних типів і різного ступеня антропогенної трансформації (64 вод-
них екосистем: озера, стави, річки, канали, кар'єри тощо). Упродовж 1995-
2004 років у польових умовах, а також із використанням гербарних матері-
алів (CHER, KW, KRAM, LE, LW, LWS, UU та ін.) і літературних джерел бу-
ли проведені дослідження гідрофільного рослинного покриву. Досліджувану 
флору ми розглядаємо як сукупність трав'яних видів рослин різних таксоно-
мічних груп, що нерозривно пов'язані з водним і прибережно-водним середо-
вищем існування. Усі назви видів узгоджені з "Определителем…" [21], тому 
їх автори в тексті не наводяться. 

Синтаксономія гідрофільної рослинності наведена за методикою еко-
лого-флористичної класифікації Браун-Бланке у викладі авторів [20, 26, 28]. 
Назви синтаксонів подані за В. Ротмалером [27] з урахуванням фітосоціоло-
гічних зведень [22, 29-31]. 

Для висвітлення засад екологічної оптимізації ми керувалися теоретич-
ними та практичними розробками у цьому розділі екології М.А. Голубця [5, 6]. 

Результати та обговорення 
Благоустрій водних об'єктів КЗЗМЛ з метою рекреації проведений 

тільки незначною мірою і переважно це стосується відносно великих за пло-
щею озер – оз. Винниківське, оз. Глинна-Наварія, каскаду озер у селищі Брю-
ховичі, смт. Івано-Франкове та ін. Поряд із тим, більшість не благоустроєних 
середніх і малих, за площею водної поверхні, озер, ставків, малих річок та-
кож інтенсивно використовуються в рекреаційних цілях, частково впливають 
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на створення мікроклімату міста, служать екологічними зв'язками для живих 
організмів (рослин, тварин, мікроорганізмів тощо) [3]. 

Значного антропогенного навантаження зазнають ті водні екосистеми, 
які розміщені в межах багатоповерхової забудови, у зоні промислових під-
приємств, поблизу сільськогосподарських угідь. На території цих водойм 
водна й прибережно-водна флора та рослинність змінена за рахунок збіднен-
ня її гетерогенності внаслідок випадання чутливих до антропогенного пресу 
видів, а місцями знищена внаслідок надмірного рекреаційного, сільськогос-
подарського навантаження чи проведенням будівельних робіт. Наприклад, 
зникнення багатьох водних і прибережно-водних видів рослин пов'язане з пе-
ріодичним осушенням озер у селищі Брюховичі, проведенням господарсько-
реконстукційних робіт оз. Винниківське, санітарно-гігієнічних заходів Піща-
ні озера та ін. Одним із шляхів відновлення рослинного покриву та підвищен-
ня рекреаційного значення цих гідрологічних об'єктів є проведення робіт з 
реінтродукції аборигенних і акліматизації інтродукованих до місцевих умов 
видів рослин [15]. 

Враховуючи, що багато водних і прибережно-водних рослин відзнача-
ються полізональним поширенням і мають, завдяки екологічним особливос-
тям водного середовища, високий ступінь пристосувань до зміни оселищ, за-
гальний спектр таких видів досить великий [9, 11, 25]. Перспективними для 
використання з цією метою можуть бути високодекоративні та багатофункці-
ональні за своєю екологічною роллю в біоценозах водойм представники ба-
гатьох таксономічних груп [8]. 

Поряд з еколого-біологічними особливостями, озеленення водних об'єк-
тів характеризується специфічними методами та прийомами, без врахування 
яких воно малоефективне. З огляду на декоративний елемент водної повер-
хні, найбільше значення мають водні квіткові рослини та сформовані ними 
ценози. Для цієї мети використовують види, які характеризуються високоде-
коративними морфологічними особливостями – широкими або розсіченими 
листками й ефектними квітками (види родів Batrachium, Butomus, Nymphaea, 
Nuphar, Hydrocharis, Potamogeton, Nymphoides, Trapa, Sagittaria, Stratiotes, Ut-
ricularia тощо). Однією з вимог озеленення до рослин цієї групи є те, що вони 
не повинні займати великого простору водної поверхні та розміщатися щіль-
но [23]. Коли водна поверхня відкрита і чиста, окремі композиції рослин на-
дають водному рослинному покриву й об'єкту в цілому характерних обрисів з 
підвищеним естетичним моментом. При оформленні водного пейзажу вини-
кає необхідність забезпечити постійний рівень води. Це особливо важливо 
для чутливих до цього фактора рослин, які можуть внаслідок зниження рівня 
води істотно змінювати свої морфологічні параметри [8]. Небажані зниження 
рівня води також можуть призвести до оголення різноманітних закріпляючих 
споруд, що відбивається на естетичному значенні водних об'єктів. У квітко-
вому оформленні водойм важливим є використання в оптимальному поєд-
нанні водних і прибережно-водних видів рослин із максимально можливим 
врахуванням екологічних зв'язків екосистеми та ландшафтних особливостей 
рельєфу місцевості [24]. 
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Специфіка пристосувань гідрофільних рослин до водного середовища, 
яка виробилася у процесі еволюції, надає їм переваги у зайнятті особливої 
екологічної ніші. Тому унікальне значення в гідроекосистемі належить влас-
не водним рослинним угрупованням, адже на відміну від наземних, де мож-
ливі заміни одних фітоценозів іншими (ліс-лука-поле), водні фітоценози ні-
якими іншими замінити не можна. 

Внаслідок вивчення морфолого-біологічних і екологічних особливос-
тей гідрофітів ми встановили, що перспективними у використанні для оптимі-
зації автотрофного блоку водних екосистем КЗЗМЛ є такі види водних рослин: 
Aldrovanda vesiculosa, Batrachium aquatilis, Callitriche verna, Ceratophyllum de-
mersum, C. submersum, Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lu-
tea, Nymphaea alba, N. candida, Nymphoides peltata, Potamogeton crispus, P. na-
tans, P. pectinatus, Salvinia natans, Spirodella polyrrhyza, Stratiotes aloides, Trapa 
natans, Utricularia minor, U. vulgaris та інші. Найпоширенішим серед цих видів 
в озелененні є Nymphaea alba, яка відзначається великою морфологічною мін-
ливістю [7], а також кількістю виведених сортів і гібридів [19]. 

Більшість з наведених видів на території досліджених водойм КЗЗМЛ 
формують відповідні угруповання [2]. Проте, поширені вони досить нерівно-
мірно, а подекуди представлені тільки окремими фрагментами або характери-
зуються низьким ступенем флористичної різноманітності (мають збіднений 
склад). Це пояснюється частково розмірами водних об'єктів і неоднорідним 
антропогенним впливом унаслідок їх використання. Зменшення гетероген-
ності рослинних угруповань на території КЗЗМЛ загалом характерне в нап-
рямку від периферії до центра, що пояснюється географічним положенням 
регіону досліджень, зокрема відсутністю в центральній частині м. Львова ве-
ликих гідрологічних об'єктів. 

На нашу думку, особливо в умовах міської забудови (рекреаційні 
об'єкти), необхідно ширше запроваджувати формування в озеленені водойм 
фітоценозів з плаваючими на поверхні води листками (асоціації Spirodelo-Sal-
vinietum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae, Nymphaeetum albae, 
Nymphaeetum candidae, Potamogetono-Nupharetum, Nymphoidetum peltatae та 
ін.). Також немаловажне значення мають в екологічному балансі функціону-
вання водойм угруповання, які знаходяться в товщі води (Ceratophylletum de-
mersi, Potamogetonetum crispi, Potamogetonetum lucentis, Myriophylletum spicati 
та ін.). Значної шкоди для поширення аборигенних ценозів завдає широке роз-
повсюдження угруповань Elodeetum canadensis, які подекуди займають майже 
всю товщу води стоячих водойм (вул. Зелена, перехрестя вулиць Стрийської 
та Наукової). У цьому разі виникає необхідність проведення на території та-
ких об'єктів робіт, спрямованих на відновлення автохтонних ценозів. 

Не менш важливу роль в екосистемах водойм відіграє прибережно-
водна рослинність. Особливість її полягає, перш за все, у тому, що вона 
займає екотони – перехідні зони між водним та наземним середовищем і за-
безпечує зв'язок двох істотно відмінних екологічно біосистем. Поряд з тим, 
твірни колоритні художні ефекти водних секторів, вона особливо урізнома-
нітнює кольори та підсилює відображення на водній поверхні. Розміщені без-
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посередньо біля берега квіткові групи різних кольорів надають пейзажу ще 
більшого естетичного значення [23]. 

Перспективними для використання на території КЗЗМЛ є такі види 
прибережно-водних рослин: Acorus calamus, Alisma lanceolatum, A. plantago-
aquatica, Asparagus officinalis, Bidens cernua, Butomus umbellatus, Caltha pa-
lustris, Carex acuta, C. cespitosa, C. pseudocyperus, C. riparia, Cladium mariscus, 
Iris pseudacorus, I. sibirica, Ligularia sibirica, Poligonum amphibium, Ranunculus 
flammula, R. lingua, Sagittaria sagittifolia, Schoenoplectus lacustris, S. taberna-
emontani, Sparganium erectum, Typha angustifolia, T. latifolia та інші. На відмі-
ну від водної, таксономічний спектр прибережно-водних видів є значно біль-
ший, а тому полегшує їх підбір під час проведення робіт з озеленення берего-
вих смуг. Він також дає змогу ефективно підібрати види відповідно до ступе-
ня антропогенної трансформації водойм. 

Результати аналізу флористичного складу прибережно-водних угрупо-
вань дослідженої території, свідчать також про зниження їхньої гетероген-
ності, а подекуди значну деградацію. Враховуючи високий ступінь консор-
тивних зв'язків, якими характеризуються ці фітоценози, їхня роль у функці-
онуванні водойм має виключно важливе значення і, перш за все, для існуван-
ня орнітофауни. У зв'язку з цим, а також загальними засадами екологічної оп-
тимізації перспективними в озелененні КЗЗМЛ є формування таких асоціацій 
як Acoretum calami, Caricetum ripario-acutiformis, Cicuto-Caricetum pseu-
docyperi, Glycerietum maximae, Phragmitetum, Tyhpetum angustifolio-latifoliae, 
Sagittario-Sparganietum emersi, Scirpetum lacustris та інші. 

Як було зазначено вище, необхідною умовою процесу оптимізації є 
проведення екологічного моніторингу. Стеження за станом рослинного пок-
риву гідроекосистем, особливо важливе з огляду на багатофункціональне ви-
користання водних об'єктів КЗЗМЛ. Враховуючи високий ступінь фітоінди-
каційних властивостей водного та прибережено-водного рослинного покри-
ву, проведення моніторингу водойм з його застосуванням набуває вагомого 
значення. Звичайно, він не може замінити жодного з відомих на цей час видів 
екологічного моніторингу, проте є невід'ємною ланкою у визначенні стану 
навколишнього природного середовища регіону. 

Екологічний моніторинг водних об'єктів КЗЗМЛ повинен проводитися 
на локальному й регіональному рівнях. Локальний рівень полягає у його зас-
тосуванні на конкретних модельних водоймах і, перш за все, з рекреаційним і 
господарським навантаженням. Регіональний – базується на аналізі й екстра-
поляції даних локального моніторингу з подальшим їх використанням у сис-
темі національного екологічного моніторингу. 

Щодо параметрів, які необхідно враховувати під час проведення моні-
торингових досліджень, то до них належать кількісні та якісні показники гід-
рофільного рослинного покриву. Серед них головними, на нашу думку, є 
флористичний і ценотичний склад, дані фенології, продуктивність біомаси, 
ступінь заростання водойм та ін. 
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Висновки 
Таким чином, екологічна оптимізація автотрофного блоку водних еко-

систем КЗЗМЛ повинна базуватися на комплексному підході з обов'язковим 
залученням наукових даних стосовно гідрофільного рослинного покриву й 
системи загального моніторингу регіону. Одним із шляхів оптимізації водних 
екосистем урбанізованих територій зони Західного Лісостепу, в якій знахо-
диться м. Львів, є процес відновлення біорізноманіття гідроценозів методом 
їх озеленення. Підвищення ступеня гетерогенізації водних і прибережно-вод-
них угруповань, внаслідок їхньої оптимізації, буде супроводжуватися приш-
видшенням процесів саморегуляції екосистем і частково сприятиме успішно-
му керуванню ними. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ 

ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
Дослідження присвячене аналізу геолого-геоморфологічних об'єктів Українсь-

ких Карпат, які включені до категорії природних пам'яток, заказників, заповідників, 
національних парків. Розроблені рекомендації щодо оптимізації мережі заповідних 
геоморфологічних об'єктів, їх комплексної паспортизації та використання в екоосвіт-
ніх та екотуристичних цілях. 
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The State and Prospects of Protecting the Geomorphological Sites of the 
Ukrainian Carpathians 

The state has been analyzed concerning the conservation of geomorfological sites of 
the Carpathians Region included in the category of nature monuments, preserves, national 
parks on the background morphogenetic formations and taxonomical units of the region. 
The recomandations have been issued concerning the optimization of a network of concer-
ved geomorphological sites, complex pasportization as well as the wais of their utilization 
in educative and ecotourism activities. 
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Актуальність проблеми. У природно-заповідному фонді України 
природоохоронні геоморфологічні об'єкти представлені головним чином у 
вигляді геологічних (стратиграфічна, геоморфологічна та естетична групи) 
пам'яток природи [3]. В окремих випадках їм відповідають й інші типи ма-


